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/) Γενικά 

Η σειρά Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική του 
εκδοτικού οίκου «Μαλλιάρης Παιδεία» αποτέλεσε την 
πρώτη προσπάθεια προβολής με άρτια έκδοση και 
αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων υλο-
ποιημένων έργων της πρόσφατης ελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Η σειρά αυτή εντάσσεται σε μια 
γενικότερη μακρόχρονη προσπάθεια του επιμελητή 
της έκδοσης και του εκδοτικού οίκου να καλυφθεί 
ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, με την 
μετάφραση και επιμέλεια και προσαρμογή στα 
ελληνικά δεδομένα μιας σειράς έργων αναφοράς που 
απευθύνονται στους αρχιτέκτονες αλλά και στο 
ευρύτερο κοινό σε συνεργασία με σημαντικούς 
εκδότες του εξωτερικού (Atrium, Taschen). Για τις 
εκδόσεις αυτές δίνονται σύντομες πληροφορίες στο 
παράρτημα.

Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο η πρωτότυπη ελληνική 
σειρά ακολουθεί τις προδιαγραφές των αντίστοιχων 
ξένων εκδόσεων.
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Η σειρά Σύγχρονη Ελληνική 
Αρχιτεκτονική 

Η σειρά Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική φιλοδοξεί 
να παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική ανθολόγηση της 
πρόσφατης αρχιτεκτονικής παραγωγής στη χώρα μας. 
Το πανόραμα αυτό επιχειρεί μια κριτική προσέγγιση 
σ’ έναν τομέα και μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται 
από πολλαπλότητα απόψεων και αντιθέσεων μεταξύ 
παράδοσης και διεθνισμού, μοντερνισμού και 
ποικιλώνυμων νεοεκλεκτικών τάσεων. Αναμφίβολα 
διανύουμε μια μεταβατική περίοδο όλως 
ενδιαφέρουσα για μίαν ειδική ελευθεριότητα, η οποία 
επιτρέπει αρχιτεκτονικές υλοποιήσεις που ταιριάζουν 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και στην 
ιδιοσυγκρασία των συνθετών, αλλά παράλληλα 
αναπόφευκτα δημιουργεί μια σύγχυση και δυσκολία 
προσανατολισμού. Η συμβολή του επιμελητή της 
έκδοσης συνίσταται στην επισήμανση, την επιλογή, 
τη διευθέτηση και το σχολιασμό ενός συχνά 
ετερόκλητου υλικού με προσπάθεια να καλυφθούν 
οι κυριότερες τάσεις στην Ελλάδα καθώς και όσο 
το δυνατόν περισσότερες γεωγραφικές περιοχές. 
Επιδίωξη ήταν να προκύψει ένα έργο αναφοράς όπου 
εκτός από τα καταξιωμένα ονόματα να προβληθούν 
και ορισμένοι σχετικά άγνωστοι στο ευρύτερο κοινό 
Έλληνες δημιουργοί.
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1. 

Παρουσίαση των τόμων που 
εκδόθηκαν 

Ν. Καλογήρου (επιμ.) (1996), 
Εξοχικές μονοκατοικίες, σειρά: 
"Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική", 
Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη 
(223 σελ.). 

Οι Εξοχικές Μονοκατοικίες, που αποτελούν και τον 
τίτλο αυτού του βιβλίου, ανταποκρίνονται σε μια 
ιδιαίτερη κατηγορία αρχιτεκτονικής, η οποία 
εισάγεται στον ελλαδικό χώρο σχετικά πρόσφατα,  
προς το τέλος του 19ου αιώνα.

Το κατακερματισμένο ελληνικό τοπίο, με τις 
έντονες γεωγραφικές και βιοκλιματικές 
διαφοροποιήσεις, διαμόρφωσε πολλαπλές 
πολιτισμικές ενότητες, που εκφράστηκαν με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική της κατοικίας. Τηρουμένων των 
αναλογιών είναι αναμενόμενο και σήμερα οι εξοχικές 
κατοικίες να παρουσιάζουν έντονες διαφορές, καθώς 
προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του τοπίου, στο 
οποίο εντάσσονται. Η πολλαπλότητα των 
προσεγγίσεων προκύπτει ακόμα από μια, όχι πάντοτε 
αποκρυσταλλωμένη και σαφή, αντιπαράθεση μεταξύ 
των νεότερων τάσεων και της πάντοτε παρούσας 
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μοντέρνας παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στον ελλαδικό χώρο ήδη από το μεσοπόλεμο. Οι 
τάσεις αυτές σε ένα τόσο αρχέτυπο θέμα, όπως είναι 
το μεμονωμένο κτίσμα-κατοικία μέσα στο 
συγκεκριμένο τοπίο που το περιβάλλει, διαμορφώ-
νονται και από τη μοναδικότητα της προσέγγισης του 
αρχιτέκτονα δημιουργού, αλλά και του χρήστη του 
έργου, που βιώνει το χώρο, ο οποίος διαμορφώνεται 
ειδικά για τις ανάγκες του.

2. Ν. Καλογήρου (επιμ.) (1997),
Αστικές μονοκατοικίες, σειρά:
"Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική",
Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη
(219 σελ.).

Οι Αστικές Μονοκατοικίες στην Ελλάδα μπορεί 
σήμερα να αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των 
κατοικιών στην πόλη. Δεν είναι όμως μακρινή η 
περίοδος κατά την οποία όλες σχεδόν οι κατοικίες 
στον ελλαδικό χώρο μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως οικογενειακές. Ο δεύτερος τόμος της σειράς 
Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική περιλαμβάνει μια 
αντιπροσωπευτική επιλογή από αστικές μονοκατοικίες 
που έχουν ανεγερθεί τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι κατά την πρόσφατη περίοδο 
ο αριθμός των αστικών μονοκατοικιών έχει σημαντικά 
περιοριστεί, αφού αυτές εκτοπίζονται συστηματικά από 
τις πολυκατοικίες και τα μεγάλα συγκροτήματα
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κατοικιών. Οι σύγχρονες αστικές μονοκατοικίες 
εντάσσονται συνήθως στην περιφέρεια των πόλεων, 
σε συνοικίες που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως 
εξοχικά θέρετρα. Βαθμιαία, με την εξάπλωση της 
αστικοποίησης, ο πολεοδομικός ιστός έχει 
πυκνοδομηθεί και δημιουργεί στις πιο πολλές 
περιπτώσεις ένα μωσαϊκό, στο οποίο συνυπάρχουν 
διαφορετικές χρήσεις και τα κτίσματα με τα πιο 
ετερόκλιτα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που 
συνιστούν ένα πραγματικό δειγματολόγιο μορφών 
χωρίς ουσιαστική ενότητα. Σπανιότερες είναι οι 
περιπτώσεις μονοκατοικιών που εντάσσονται στο 
σχετικά αραιοδομημένο ιστό μικρότερων επαρχιακών 
πόλεων ή σε ιστορικά οικιστικά σύνολα που 
διατηρούν ως ένα βαθμό τη συνοχή τους.

3. Ν. Καλογήρου (επιμ.) (1999),
Δημόσια αρχιτεκτονική, σειρά 
«Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική». 
Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη 
(287 σελ.) 

Οι χώροι δημόσιας χρήσης αποτελούσαν πάντοτε μια 
από τις πιο δυσεπίλυτες αλλά και ενδιαφέρουσες 
συνθετικές προκλήσεις για τον αρχιτέκτονα. Κτίρια 
και αστικοί χώροι πρέπει να υποδέχονται τη 
συλλογική ζωή, να εκφράζουν τις πολιτισμικές 
συνιστώσες της εποχής, αλλά και να εξωτερικεύουν
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 συμβολικά το κύρος του εργοδότη. Στην καλύτερη 
περίπτωση, τα δημόσια κτίρια με την πάροδο του 
χρόνου εγγράφονται στη συλλογική μνήμη και, πέρα 
από τη χρήση τους, αποτελούν σημεία αναφοράς που 
οργανώνουν τον ιστό της πόλης.

Είναι γεγονός ότι, με αρκετές παλινδρομήσεις και 
δυσκολίες, η προσέγγιση της δημόσιας 
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα με την διεθνή 
πρωτοπορία έδωσε ορισμένα εξαιρετικά δείγματα 
γραφής που εξέφρασαν την αισιόδοξη προοπτική στα 
δύσκολα χρόνια του μεσοπολέμου αλλά και στη 
μακρά περίοδο της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης. 
Η αναγκαία προσαρμογή των διεθνών τάσεων στα 
δεδομένα του τόπου και του τοπίου εκφράστηκε με 
ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και διαφορετικό τρόπο, στο 
έργο σημαντικών δημιουργών όπως ο Δημήτρης 
Πικιώνης και ο Άρης Κωνσταντινίδης. Μπορεί το έργο 
και η στάση τους να προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση, 
αλλά η επιρροή τους στην μεταπολεμική νεοελληνική 
δημόσια αρχιτεκτονική ήταν μικρή. Με την εξαίρεση 
ορισμένων μπρουταλιστικών έργων που 
ενσωματώθηκαν με επιτυχία στο ελληνικό αστικό 
τοπίο, με τη χαμηλή τους τεχνολογία και την αδρή 
έκφραση της κατασκευής άρχισε η βαθμιαία παρακμή 
του μοντερνισμού και η αναπόφευκτη έλευση των 
μεταμοντέρνων τάσεων. Είναι γεγονός ότι η 
καθυστερημένη υιοθέτηση τους στην Ελλάδα 
οδήγησε σε μια ηπιότερη παρουσία τους, τουλάχιστον 
στα δημόσια κτίρια, που συνδυάστηκε με τη συνεχή 
παρουσία δειγμάτων του ώριμου μοντερνισμού και 
μιας αρχιτεκτονικής που επιχειρείμια κριτική 
προσέγγιση της τοπικότητας.
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Το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα 
στη σύλληψη και την υλοποίηση της δημόσιας 
αρχιτεκτονικής συμβάλει στην συνύπαρξη και την 
παράλληλη παρουσία πολλαπλών τάσεων. Ωστόσο ο 
πλουραλισμός που εκφράζεται στα έργα τα οποία 
παρουσιάζονται στον παρόντα τόμο δεν είναι κατ΄ 
ανάγκη αρνητικός. Εκφράζει το δυναμισμό, αλλά και 
τις αντιφάσεις μιας κοινωνίας σε γρήγορο και διαρκή 
μετασχηματισμό όπως είναι η Ελλάδα της ευρύτερης 
περιόδου μετά τη μεταπολίτευση.

4. Ν.Καλογήρου (επιμ.) (2001),
Ιδιωτικά έργα, σειρά «Σύγχρονη
Ελληνική Αρχιτεκτονική», Μαλλιάρης
Παιδεία, Θεσσαλονίκη (279 σελ.)

Η σωστή αντιμετώπιση των θεωρητικών και 
πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά το 
σχεδιασμό των ιδιωτικών έργων είναι ένα επίπονο 
έργο, όπου κάθε απόπειρα προσέγγισης προσκρούει 
διαρκώς στην ετερογενή και μετασχηματιζόμενη 
πραγματικότητα του πανοράματος της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Τα έργα που 
προκύπτουν από ιδιωτικές αναθέσεις αποτελούν το 
βασικό κορμό της ενασχόλησης των μαχόμενων 
επαγγελματιών αρχιτεκτόνων. Η ενασχόληση με το 
σχεδιασμό των ιδιωτικών έργων προσφέρει στον
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αρχιτέκτονα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει μια 
σημαντική ποικιλία συνθετικών επιλογών, 
αποφάσεων και εμπειριών. Κατά την άποψή μου 
είναι πολύ σημαντική η προσφορά και ο ρόλος της 
αρχιτεκτονικής που απευθύνεται στο διευρυμένο 
κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχεται η 
ευκαιρία παρουσίασης μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας 
και ποικίλης αρχιτεκτονικής θεματολογίας που 
προκύπτει από το ίδιο το θέμα, το ιδιωτικό 
αρχιτεκτονικό έργο. Στην πραγματικότητα όλα τα 
κτίρια, ανεξαρτήτως μεγέθους και χρήσης, μπορούν 
να είναι σημαντικά έργα, με διαφορετικά κάθε φορά 
δεδομένα και προβλήματα που απαιτούν σωστούς 
χειρισμούς της δομής και της λειτουργίας, αλλά και 
κοινούς, σε τελευταία ανάλυση, αποδέκτες τους 
ανώνυμους και πολυδιάστατους χρήστες, που 
εργάζονται, κατοικούν ή ψυχαγωγούνται μέσα σ’ 
αυτά.
Όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες και συχνά αντίξοες 
συνθήκες κάτω από τις οποίες  δημιουργείται το 
αρχιτεκτονικό έργο στην Ελλάδα. Τα έργα που 
απασχολούν τους μελετητές καλύπτουν ένα μεγάλο 
φάσμα ιδιωτικών και σπανιότερα δημόσιων κτιρίων. 
Πολλά από αυτά παραμένουν μη υλοποιημένες 
μελέτες, ενώ ποσοτικά κυριαρχούν τις τελευταίες 
δεκαετίες τα πολυώροφα κτίρια κατοικίας ή γραφείων. 
Στις ποσοτικά υπέρτερες πολυκατοικίες παρατη-
ρούνται δυστυχώς και οι περισσότερο συμβατικές 
επιλύσεις, χωρίς ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές αξιώσεις. 
Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό  στον κυρίαρχο 
τρόπο παραγωγής του κτισμένου χώρου στην Ελλάδα 
που είναι η εργολαβική αντιπαροχή, μια διαδικασία 
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στην οποία ο δημιουργός-αρχιτέκτονας έχει συχνά 
ελάχιστο ή μηδενικό ρόλο. Ακόμη, καθώς τα έργα 
πραγματοποιούνται, συχνά παρατηρούνται μικρές ή 
μεγάλες ποιοτικές διαφορές μεταξύ των αρχικών 
προθέσεων και του τελικού αποτελέσματος. Με αυτά 
τα δεδομένα αποτελεί ευχάριστη έκπληξη η ύπαρξη 
μιας πληθώρας αξιόλογων έργων που έχουν 
προέλθει από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε μια 
περίοδο που ο ρόλος της αρχιτεκτονικής εξακολουθεί 
να αμφισβητείται στην Ελλάδα, είναι παρήγορο το 
γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας δραστηριοποιείται και 
ξεπερνά τη συμβατικότητα του παρελθόντος. Οι 
θεματικές περιοχές που καλύπτονται είναι ευρύτατες 
και αφορούν πολλά αντικείμενα, όπως είναι οι 
αστικές πολυκατοικίες και τα οικιστικά συγκρο-
τήματα, τα κτίρια γραφείων, τα ξενοδοχεία, τα 
βιομηχανικά κελύφη και τα αρκετά συνηθισμένα 
στην ελληνική πραγματικότητα κτίρια μεικτών 
χρήσεων.

5. Ν. Καλογήρου (επιμ.) (2004), 
Αποκατάσταση-επανάχρηση, σειρά 
«Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική», 
Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη. 

Η προστασία της νεότερης πολιτισμικής κληρονομάς 
στην Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατη υπόθεση. 
Παρά την αναμφισβήτητη αξία της, η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, που εκτείνεται χρονικά στην Ελλάδα 

Σειρά βιβλίων: Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική 

από το δέκατο πέμπτο έως τον εικοστό αιώνα, δεν 
εκτιμήθηκε έγκαιρα, καθώς η συλλογική μνήμη, το 
πρόσφατο πολιτισμικό παρελθόν ταυτίστηκε με μια 
παρεξηγημένη οθωμανική κληρονομιά, που 
εμφανιζόταν ασυμβίβαστη με τη κυρίαρχη ως σήμερα 
ιδεολογία του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού. Έτσι, από 
το 19ο αιώνα η νεοκλασική και αργότερα η 
εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική κυριάρχησε. Η απότομη 
και ανεξέλεγκτη αλλαγή δεν επέτρεπε την αφομοίωση 
των τάσεων και τον συγκερασμό τους με τα τοπικά 
δεδομένα. Έτσι στη διάρκεια του 20ου αιώνα 
καταστράφηκαν ή αλλοιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό όχι 
μόνο τα παραδοσιακά σύνολα αλλά και τα 
περισσότερα νεότερα κτίσματα ευρωπαϊκής αρχιτεκτο-
νικής της πρώτης φάσης του «εκσυγχρονισμού» της 
νεοελληνικής πόλης. 

Η πρόσφατη στροφή του γενικότερου ενδιαφέροντος 
προς την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομάς 
οδήγησε σταδιακά στην άνθηση μιας ιδιαίτερης 
επιστημονικής περιοχής με ευρύ γνωστικό αντικείμενο 
και διεπιστημονικό χαρακτήρα, καθώς η 
αποκατάσταση και η επανάχρηση ενός κτιρίου του 
παρελθόντος είναι μια διαδικασία σύνθετη. Τα μέσα 
υλοποίησης, ανάλογα με την μνημειακή αξία του 
κτίσματος και του ιστορικού τόπου, κλιμακώνονται 
από την συντήρηση και αναστήλωση ως την 
αποκατάσταση, επανάχρηση, προσθήκη, ακόμη και 
ανακατασκευή.

Η έκδοση, η οποία δεν απευθύνεται μόνο στους 
ειδικούς αλλά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό 
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που ενδιαφέρεται για την μεταχείριση της 
αρχιτεκτονικής κληρονομάς, έχει πολλαπλούς 
στόχους. Ένας πρώτος στόχος είναι η πληροφόρηση 
σχετικά με το πεδίο της αποκατάστασης και 
επανάχρησης των ιστορικών κτισμάτων στην Ελλάδα. 
Αυτή η πληροφόρηση ελπίζουμε να συμβάλει στη 
διάδοση της ιδεολογίας της διατήρησης ακόμη 
περισσοτέρων κτισμάτων του παρελθόντος, 
φανερώνοντας τις πολλαπλές δυνατότητες 
αξιοποίησης και ένταξης νέων χρήσεων. Ένας 
δεύτερος στόχος, εξίσου σημαντικός, είναι η 
παρουσίαση και η διευκρίνιση ορισμένων ζητημάτων 
σχετικών με τη διερεύνηση των ορίων μεταξύ της 
συντήρησης, αποκατάστασης και δημιουργικής 
ένταξης νέων αρχιτεκτονικών στοιχείων που 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του νέου κύκλου ζωής 
του κτίσματος. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω 
στόχοι, το ενδιαφέρον της έκδοσης εντοπίζεται στα 
νεότερα και περισσότερο καθημερνά ιστορικά κτίρια 
που αποκτούν νέες χρήσεις με την αποκατάστασή 
τους. Έτσι δεν περιλαμβάνονται αναστηλώσεις 
αρχαίων και βυζαντινών μνημείων με κυρίαρχη την 
αρχαιολογική προσέγγιση.

Σειρά βιβλίων: Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική 
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Ν. Καλογήρου (επιμ.) (2009), 
Σύγχρονες Ελληνικές κατοικίες,

σειρά «Σύγχρονη  Ελληνική 
Αρχιτεκτονική», Μαλλιάρης-Παιδεία, 
Θεσσαλονίκη. 

6.

Ο τόμος συγκεντρώνει αξιόλογες κατοικίες που έχουν 
υλοποιηθεί στη μεταβατική περίοδο από τον εικοστό 
πρώτο αιώνα. Κατά την περίοδο αυτή έχει γίνει ορατή 
η ανάδυση μιας νέας αρχιτεκτονικής, παρά το γεγονός 
ότι τα περιθώρια αναζήτησης έξω από συμβατικές 
προσεγγίσεις παραμένουν μικρά. Ειδικότερα, στον 
τομέα της υλοποιημένης αρχιτεκτονικής, αξίζει να 
διερευνηθεί πώς μεταγράφονται διεθνή πρότυπα, 
κώδικες και συμβολισμοί σε ένα χώρο με ισχυρές, 
υπόγειες αντιστάσεις. Η αρχιτεκτονική καλείται σήμερα 
να δημιουργήσει τις συνθήκες ενός εκ νέου προσδιορι-
σμένου ανήκειν. Το καθήκον αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία σε ένα ρευστό κόσμο συνεχούς μετακίνησης, 
όπου οι έννοιες της συμβατικής κατοικίας και της 
διαρκούς διαμονής σε ένα στενά προσδιορισμένο τόπο 
αρχίζουν να ξεθωριάζουν και να χάνουν το 
εννοιολογικό τους περίγραμμα. Η δημιουργική 
αρχιτεκτονική της κατοίκησης επιχειρεί τη ρήξη στο 
πλαίσιο της ένταξης με μέσα την κλίμακα, την υφή, 
την αξιοποίηση του τόπου χωρίς προφανείς αντιγρα-
φές του ιστορικού, παράγοντας νέες προτάσεις για 
μονοκατοικίες ή και τυπικές ελληνικές πολυκατοικίες.
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Νέοι τρόποι και τόποι αρχίζουν να υποκαθιστούν την 
έννοια της εστίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί 
διαχρονικά. Με αυτά τα δεδομένα η κατοικία αποτελεί 
προνομιακό πεδίο για την αρχιτεκτονική διερεύνηση 
του ελληνικού χώρου. Η ούτως ή άλλως μικρή της 
κλίμακα, η πρόσβαση νέων αρχιτεκτόνων στο 
σχεδιασμό της, η συνεχιζόμενη αποστασιοποίηση των 
μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, η σχετικά 
προσωρινή και εφήμερη φύση των χώρων κατοίκισης, 
η συνεχής μεταβολή του χαρακτήρα των προαστίων 
των ελληνικών πόλεων αποτελούν βασικά της 
γνωρίσματα.    Στον τόμο δημοσιεύονται αναλυτικά 56 
έργα σχεδιασμένα απο 80 αρχιτέκτονες, τα οποία 
έχουν υλοποιηθεί σε μια σχετικά μικρή περίοδο. 
 Μια ουσιαστική καινοτομία είναι η προτεραιότητα που 
δόθηκε στις νεότερές γενιές αρχιτεκτόνων . Η 
πλειοψηφία των έργων που ανθολογούνται 
εκφράζουν αυτή την ανανέωση, που έγινε δυνατή 
μέσα στο πλαίσιο ορισμένων θετικών εξελίξεων στον 
τομέα της έρευνας και της προβολής της 
αρχιτεκτονικής, καθώς και της αποκέντρωσης της 
σχετικής παιδείας με την ίδρυση νέων 
πανεπιστημιακών τμημάτων.   

Σειρά βιβλίων: Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική 
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Παράλληλες μεταφράσεις και επιμέλειες εκδόσεων 
στον εκδοτικό οίκο Μαλλιάρης-Παιδεία.

1. Ν.Καλογήρου (επιμ.Ελ.έκδοσης) (1993), Κατοικίες
στην πόλη Ι, σειρά: “Κατοικίες απ’ όλο τον κόσμο”,
Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

2. Ν.Καλογήρου (επιμ.Ελ.έκδοσης) (1993), Κατοικίες
στην πόλη ΙΙ, σειρά: “Κατοικίες απ’ όλο τον κόσμο”,
Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

3. Ν.Καλογήρου (επιμ.Ελ.έκδοσης) (1993), Κατοικίες
κοντά στη θάλασσα Ι, σειρά: “Κατοικίες απ’ όλο τον
κόσμο”,Μαλλιάρης-Παιδεία,Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

4. Ν.Καλογήρου (επιμ.Ελ.έκδοσης) (1993), Κατοικίες
στην εξοχή Ι,σειρά:“Κατοικίες απ’ όλο τον κόσμο”,
Μαλλιάρης-Παιδεία,Θεσσαλονίκη(255σελ.).

5. Ν.Καλογήρου (επιμ. Ελ. έκδοσης, μετάφραση)
(1993), Κατοικίες στο βουνό Ι, σειρά: “Κατοικίες απ’
όλο τον κόσμο”, Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη
(255 σελ.).

6. Ν.Καλογήρου (επιμ.Ελ.έκδοσης) (1995), Κατοικίες
στην εξοχή ΙΙ, σειρά: “Κατοικίες απ’ όλο τον κόσμο”,
Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

7. Ν.Καλογήρου (επιμ.Ελ.έκδοσης, μετάφραση)
(1995), Κατοικίες κοντά στη θάλασσα ΙΙ, σειρά:
“Κατοικίες απ’ όλο τον κόσμο”, Μαλλιάρης-Παιδεία,
Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

Σειρά βιβλίων: Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική 

Πρόκειται για την έκδοση στα ελληνικά της σειράς 
“Architectural Houses” του εκδοτικού οίκου “Atrium” που 
κάλυψε ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Η 
συγκεκριμένη πολύτομη σειρά αναφέρεται αποκλειστικά 
στην κατοικία. «Κατοικίες στην πόλη», «Κατοικίες στην 
εξοχή», «Κατοικίες στη θάλασσα», «Κατοικίες στο βουνό» 
είναι τα ειδικότερα αντικείμενα των εκδόσεων. Ίσως η 
επιλογή να ξενίζει τον Έλληνα αναγνώστη που ζει σχεδόν 
αποκλειστικά στα μικρά διαμερίσματα των πολυκατοικιών. 
Όμως η διεθνής πραγματικότητα  είναι διαφορετική, καθώς 
σε πολλές χώρες οι  μονοκατοικίες είναι ο τόπος διαμονής 
της πλειοψηφίας του πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια ένας 
αυξανόμενος αριθμός αρχιτεκτόνων καταφέρνει να υπερβεί 
τις κυρίαρχες αξίες της εύκολης εμπορευματοποίησης της 
κατοικίας, αλλά και τις άστοχες επεμβάσεις των πελατών 
τους, δημιουργώντας έργα ποιότητας. Η επιμέλεια 
εκδόσεων όπως οι παραπάνω πέτυχε μεταξύ των άλλων 
στην εξοικείωση με την εικονογραφία των σύγχρονων 
μονοκατοικιών στο διεθνή χώρο.

8. Ν.Καλογήρου (επιμ. Ελ. έκδοσης) (1995),
Εσωτερικοί επαγγελματικοί χώροι, σειρά:
“Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες-δημιουργοί”, Μαλλιάρης-
Παιδεία, Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

9. Ν.Καλογήρου (επιμ. Ελ. έκδοσης) (1995),
Σχεδιασμός καταστημάτων, σειρά: “Ευρωπαίοι
αρχιτέκτονες-δημιουργοί”, Μαλλιάρης-Παιδεία,
Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

10. Ν.Καλογήρου (επιμ. Ελ. έκδοσης) (1996), Αστική
Αρχιτεκτονική, σειρά: “Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες-
δημιουργοί”, Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη
(255 σελ.).

11. Ν.Καλογήρου (επιμ. Ελ. έκδοσης) (1996), 

Εσωτερικά κατοικιών, σειρά: “Ευρωπαίοι 
αρχιτέκτονες-δημιουργοί”, Μαλλιάρης-Παιδεία, 
Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

12. Ν.Καλογήρου (επιμ. Ελ. έκδοσης) (1996),
Σχεδιασμός καταστημάτων ΙΙ, σειρά: “Ευρωπαίοι
αρχιτέκτονες-δημιουργοί”, Μαλλιάρης-Παιδεία,
Θεσσαλονίκη (255 σελ.).

Πρόκειται για ελληνική έκδοση με επιλογές από τη 
σειρά “European Masters” των διεθνών εκδόσεων 
”Atrium”. Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτονται 
από τους τόμους που κυκλοφόρησαν είναι ευρύτατες 
και αφορούν στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της 
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής στη μεγάλη κλίμακα, με 
μελέτες αστικής αρχιτεκτονικής και οικισμών, στο 
σχεδιασμό ειδικών κτιρίων, στην εσωτερική 
διαρρύθμιση και επίπλωση επαγγελματικών και 
κοινόχρηστων χώρων, καταστημάτων και κατοικιών, 
καθώς και στο βιομηχανικό σχεδιασμό. Η παρουσίαση 
εντοπίζεται σε έργα που διακρίθηκαν για την 
ποιότητα, την πρωτοτυπία και την αισθητική, σε 
συνδυασμό με τη λειτουργία τους. Κάθε υλοποίηση 
εξετάζεται λεπτομερώς με βιογραφικά στοιχεία των 
δημιουργών, αναλυτική παρουσίαση της σύνθεσης, 
των τεχνικών και των προβλημάτων που επιλύθηκαν 
και με επαρκή αριθμό σχεδίων και φωτογραφιών, 
ώστε να σχηματίζεται μια πλήρης εικόνα του έργου 
και της συμβολής του στον τομέα που εντάσσεται. Η 
επιλογή των έργων έγινε από ομάδα ειδικών ώστε να 
εξασφαλιστεί η αξία και η αντιπροσωπευτικότητά 
τους. Αντίστοιχα στην ελληνική έκδοση 
καταβλήθηκαν προσπάθειες να αποδοθούν σωστά οι 
επιστημονικοί όροι και να εξασφαλιστεί η τεχνική 
αρτιότητα της έκδοσης. Τελικός στόχος είναι μια 
σειρά η οποία απευθύνεται στους ειδικούς που 
ασχολούνται με την αρχιτεκτονική και το design αλλά 
και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο 
των ευρωπαίων αρχιτεκτόνων–δημιουργών. 

Παράρτημα:
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13. Philip Jodidio, (Ν. Καλογήρου επιμ. ελληνικής 
έκδοσης) (1998), Σύγχρονοι Αμερικανοί 
Αρχιτέκτονες, Μαλλιάρης-Παιδεία, Taschen, 
Θεσσαλονίκη, (176σ., τρίγλωσση έκδοση, ελληνικά, 
αγγλικά, γερμανικά) 

Με το έργο “Σύγχρονοι Αμερικανοί Αρχιτέκτονες” 
εγκαινιάστηκε μια νέα σειρά των εκδόσεων Μαλιάρης-Παιδεία 
σε συνεργασία με το γνωστό εκδοτικό οίκο “Taschen”. Στον 
πρώτο τόμο παρουσιάζονται σχολιασμένα έργα σύγχρονων 
Αμερικανών Αρχιτεκτόνων. Σήμερα στην Αμερική οι ευκαιρίες 
γρήγορης υλοποίησης κτισμάτων και συγκροτημάτων 
σημαντικού μεγέθους είναι περισσότερες από ότι στον 
υπόλοιπο κόσμο. Έτσι οι Αμερικανοί αρχιτέκτονες 
εμφανίζονται στην πρωτοπορία των νέων αναζητήσεων και 
των ποικίλων τάσεων που διαμορφώνουν την παγκόσμια 
αρχιτεκτονική σκηνή.

14. Hasan-Uddin Kahn, (Ν.Καλογήρου επιμ. ελληνικής 
έκδοσης) (1998), Σύγχρονοι Ασιάτες Αρχιτέκτονες, 
Μαλλιάρης-Παιδεία, Taschen, Θεσσαλονίκη, (160σ. 
τρίγλωσση έκδοση, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά) 

Η παρουσίαση του έργου σύγχρονων Ασιατών αρχιτεκτόνων 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Έλληνα αναγνώστη. Με 
την εξαίρεση της Ιαπωνίας, που δεν ανθολογείται σ’ αυτόν 
τον τόμο, οι περισσότερες ασιατικές χώρες απέκτησαν την 
ανεξαρτησία τους μάλλον πρόσφατα και παρέμειναν επί 
μακρόν για διαφορετικούς λόγους στο περιθώριο των 
σύγχρονων αρχιτεκτονικών προβληματισμών του δυτικού 
κόσμου.

Σήμερα οι πόλεις και οι κοινωνίες της Ασίας αλλάζουν με 
ταχύτατους ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν έντονες 
συχνά συγκρούσεις ανάμεσα στις μακρόχρονα ριζωμένες 
πολιτιστικές παραδόσεις και στα νέα πρότυπα που εισάγονται 
από την Δύση χωρίς να προσαρμόζονται στις τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Στην έκδοση έπειτα από ένα εκτενές 
εισαγωγικό δοκίμιο του Hasan-Uddin Kahn παρουσιάζονται 
έργα σημαντικών αρχιτεκτόνων-δημιουργών που 
αναφέρονται σ’ ένα ευρύτατο γεωγραφικό χώρο από την 
Τουρκία, την Εγγύς Ανατολή, την κεντρική Ασία, την ινδική 
χερσόνησο και την Άπω Ανατολή.

15. Ν. Καλογήρου (επιμ. ελληνικής έκδοσης-
μεταφράσεις) (1998-1999), Area, Δίμηνο περιοδικό 
Αρχιτεκτονικής και Design (κυκλοφόρησαν 6 
τεύχη, δίγλωσση έκδοση, ελληνικά, αγγλικά)

Πρόκειται για την ελληνική έκδοση του Area ενός 
σημαντικού διεθνούς περιοδικού αρχιτεκτονικής που 
ασχολείται με μια ευρεία ποικιλία θεμάτων από τον αστικό 
σχεδιασμό, τη σύνθεση, την υλοποίηση κτισμάτων σ’ όλες 
τις κλίμακες και τη θεωρία, έως τους εσωτερικούς χώρους, 
το βιομηχανικό σχεδιασμό, αλλά και τις εικαστικές και 
εφαρμοσμένες τέχνες. Η έκδοση είναι δίγλωσση (ελληνικά-
αγγλικά) και περιλαμβάνει επιλεγμένα τεύχη και άρθρα από 
την αντίστοιχη ιταλική. Εκδόθηκαν συνολικά 6 τεύχη που 
κυκλοφορούν και με τη μορφή ενιαίου τόμου.

16. Ν. Καλογήρου, (2003) «Νεότερη και σύγχρονη
αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη» στο συλλογικό
έργο: Η Θεσσαλονίκη και τα μνημεία της,
Μαλλιάρης-Παιδεία, σ.169-229 (κυκλοφορεί και
στα αγγλικά, 2004)

Το τμήμα του βιβλίου αναφέρεται στη νεότερη και 
σύγχρονη αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη με συνοπτικές 
περιγραφές και αξιολόγηση κτισμάτων. Ειδικότερα το πρώτο 
τμήμα αναφέρεται στον πρωταρχικό εκσυγχρονισμό της 
πόλης μέχρι το 1912 με ιδιαίτερη αναφορά στις επαύλεις 
των εξοχών, τη δημόσια αρχιτεκτονική, τις αγορές και τα 
βιομηχανικά κτίρια. Μια ενότητα ασχολείται με την εξέλιξη 
του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης. Η 
αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου εξετάζει τα κτίσματα της 
αστικής αρχιτεκτονικής μετά την ανοικοδόμηση του κέντρου 
(1917) καθώς και τις νεωτερικές τάσεις (art deco, 
μοντερνισμός). Η μεταπολεμική περίοδος αναφέρεται 
αναλυτικά στην περίοδο επικράτησης του ώριμου 
μοντερνισμού. Ένα τελικό κεφάλαιο επιχειρεί μια πρώτη 
συνοπτική αποτίμηση της πρόσφατης αρχιτεκτονικής. Για τη 
συγγραφή του εκτενούς αυτού τμήματος του συλλογικού 
έργου απαιτήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις εργασία 
αρχείου και πεδίου.
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